WAŻNE
Produkt pomalowany jest wysokiej klasy farbą mokrą wytrzymującą
temperaturę do 600 stopni, nie jest natomiast ocynkowany. Dlatego też,
z upływem czasu, w wyniku użytkowania i pojawiających się zadrapań,
uszkodzeń powłoki, mogą pojawiać się ogniska korozji. Należy podkreślić,
że korozja nie ma wpływu na funkcjonalność czy walory użytkowe
produktu.
W celu zachowania produktu w dobrym stanie, zalecamy renowację
specjalnymi farbami do smokerów/grilli raz do roku. Podczas renowacji
należy bezwzględnie przestrzegać zapisów instrukcji producenta farby.
Ze względu na charakterystykę stali nakładka do grillowania może się nieco
odkształcać pod wpływem wysokiej temperatury. Zjawisko to nie ma
wpływu na jakość grillowania. Po wystygnięciu nakładka do
grillowania powraca do swego pierwotnego stanu.

Smoker
BE01003-1

100 kg

81 x 130 x 136 cm

H

3

13 mm

Lista części:
smoker

ruszt

kominek

ruszt

uchwyt

kratka na węgiel

przednia półka

pogrzebacz

termometr

wiaderko
na tłuszcz

drzwi komory
ogniowej

Instrukcje bezpieczeństwa
Należy zawsze przestrzegać następujących instrukcji:
Smoker przeznaczony jest do użytku wyłącznie na zewnątrz.
Jako paliwa używaj suchych szczapek drewna lub brykietów
drzewnych. Nie pal śmieci.
Ustaw na płaskiej, niepalnej powierzchni, zabezpieczonej przed ew.
zabrudzeniami rdzą.
Przed rozpaleniem napełnij misę smokera drewnem lub brykietami max.
do 2/3 jego pojemności.
Nie pozostawiaj rozpalonego smokera bez nadzoru.
Przed rozpaleniem ustaw smoker w odległości min. 2 m
od łatwopalnych przedmiotów. Upewnij się, że przestrzeń nad nim jest
bezpieczna (nie rozpalaj pod wiatą czy na zadaszonym tarasie).
Nigdy nie przesuwaj/nie przenoś smokera, gdy jest on rozpalony!
W celu przestawienia wygaszonego, ale nadal gorącego smokera, użyj
specjalnych rękawic ochronnych, a najlepiej zaczekaj do zupełnego
wystudzenia wszystkich jego elementów.
Nigdy nie wlewaj do misy smokera benzyny, spirytusu czy innych
łatwopalnych cieczy.
Zadbaj o to, aby dzieci i zwierzęta pozostawały w bezpiecznej
odległości od rozpalonego grilla.
Nie używaj wody do ugaszenia ognia, zalecane jest użycie piasku.
Przed rozpoczęciem smokera upewnij się, że żar w misie paleniska jest
odpowiedni.
Przed ponownym użyciem oczyść misę smokera z pozostałości
poprzedniego rozpalania i upewnij się, że wszystkie jego części są
sprawne. Kratkę grillową oczyść szczotką i ciepłą wodą z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
Z upływem czasu wysoka temperatura powstała w smokerze może
powodować przebarwienia farby. Nie wpływa to jednak na właściwości
ochronne farby, ani na funkcjonalność produktu.
Chroń produkt przed zarysowaniami, odpryskami lub innymi
uszkodzeniami powłoki lakierowej, w przeciwnym razie mogą pojawić
się ogniska korozji.
W celu zachowania powłoki lakierowej w dobrym stanie, chroń produkt
przed deszczem, śniegiem i wilgocią.

